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Pressmeddelande 

Göteborg den 15 april, 2020 

 

Getinge del av ventilatortillverkarallians som ska förse 
sjukvårdspersonal med träning via ny app under COVID-
19-pandemin 

Idag tillkännager flera av världens ventilatortillverkare en nybildad ventilatorutbildnings-

allians (Ventilator Training Alliance, VTA) som ska hjälpa sjukvårdspersonal att på ett enkelt 

sätt få tillgång till ett centraliserat arkiv för ventilatorutbildning. Innehållet tillhandahålls i en 

mobilapp som hanteras av Allego. 

"Att stötta våra kunder och underlätta ventilatorutbildning är huvudsyftet för alla intressenter i detta 
projekt", säger Charles Merchant, Senior Director Global Therapy Development Acute Care 
Therapies på Getinge. ”Dräger, GE Healthcare, Hamilton Medical, Medtronic, Philips, Vyaire 
Medical och Nihon Kohden har tillsammans med Getinge anslutit sig till denna humanitära 
utbildningskoalition”.  

VTA-appen, som drivs av Allego – en plattformsleverantör för lärande och beredskap - 
sammankopplar sjukvårdspersonal med ventilatorutbildningsresurser från alliansföretagen, 
inklusive instruktionsvideos, handböcker, felsökningsguider och annan expertis för ventilationsdrift 
för att behandla patienter som lider av COVID-19-relaterade andningsbesvär. 

Ventilatorer spelar en avgörande roll i hanteringen av patienter med andningsbesvär på grund av 
svåra luftvägssjukdomar, såsom COVID-19. Snabb och enkel åtkomst till ventilatorutbildning har 
en direkt inverkan på patientens hälsa under COVID-19-krisen. 

Innehållet i VTA-appen kan nås via iOS- och Android-enheter - även i miljöer med liten eller ingen 
Wi-Fi-åtkomst - eller från en webbläsare. Appen tillhandahåller hälso-och sjukvårdspersonal 
textning på flera språk och bakgrundsljud vid multitasking. 

 
Hur du får åtkomst till Ventilator Training Alliance  

Appen Ventilator Training Alliance finns att ladda ner gratis på Apple App Store och Google Play 
store eller klicka här för att komma åt navet från valfri webbläsare. 

Se en videoöversikt av VTA-appen.  

 

 

https://apps.apple.com/us/app/ventilator-training-alliance/id1507082978
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allego.android.app.vta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allego.android.app.vta
https://p.allego.com/yK2dNeTK-2Ou
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Om Ventilator Training Alliance 

Ventilator Training Alliance tillhandahåller ett bibliotek med utbildnings- och produktmaterial för 
sjukvårdspersonal. Biblioteket innehåller bland annat träningsmaterial för utrustning som  
avgörande för att behandla patienter som lider av COVID-19-relaterade andningsbesvär, och är 
skapat genom ett samarbete mellan ventilatortillverkare, inklusive Dräger, GE Healthcare, Getinge, 
Hamilton Medical, Medtronic, Philips Vyaire Medical och Nihon Kohden, och drivs av Allego. 

Om du är en ventilatortillverkare och vill gå med i alliansen, skicka din förfrågan till: 
VTA-Join@allego.com. 

Länk till officiell pressrelease: 
https://www.businesswire.com/news/home/20200415005375/en/4739978/Ventilator-
Manufacturers-Unite-Form-Ventilator-Training-Alliance  

För mer information, kontakta: 

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications 
Telefon: 010 335 5906 
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com  

 

 

Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser 

Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra 

kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, 

hjärt- och kärlvård, operationssalar, steril rekonditionering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 

anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder. 
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